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Ansökan om tillstånd att få använda prov för behörighet – 
ämneslärarexamen, inriktning musik, år 7 - 9 

Ärendet 

Örebro universitet ansökte den 26 november 2010 om 

att få använda prov för behörighet till 

ämneslärarexamen, inriktning musik, år 7 - 9. Örebro 

universitet beviljades rätt att utfärda 

ämneslärarexamen med inriktning för grundskolans 

årskurser 7-9 den 21 juni 2011. 

Universitetets motivering 
Enligt universitetet är det inte relevant och 

tillräckligt att ha enbart områdesbehörighet 6 c som 

särskilt behörighetskrav. För att lärosätet ska kunna 

försäkra sig om att de sökande har tillräckliga 

förkunskaper krävs också färdighetsprov. 

Universitetets beskrivning av provet 

Proven består av så kallade G-prov (bilaga) som är 

gemensamma för musikhögskolorna. I bilagan beskrivs 

provens syfte och innehåll. Där finns också 

bedömningskriterier för att uppnå godkänt på provet. 

Samtliga delprov ska vara godkända för att den 

sökande ska anses behörig.  

Högskoleverkets bedömning 

Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) ska 

de krav som ställs vara helt nödvändiga för att 

studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Högskoleverket fastställer vilken eller vilka 

områdesbehörigheter som ska användas för utbildning 

som leder till yrkesexamen, medan lärosätena själva 
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väljer områdesbehörighet för övriga utbildningar. 

Högskoleverket kan, enligt 7 kap. 11 § 

högskoleförordningen, om det finns särskilda skäl, 

medge att ett lärosäte för tillträde till en viss 

utbildning ställer upp andra krav än de som följer av 

aktuell områdesbehörighet. 

 

Enligt Högskoleverkets mening finns det särskilda 

skäl att använda prov för behörighet i enlighet med 

vad som anges ovan. 

Högskoleverkets beslut 

Högskoleverket medger, enligt 7 kap. 11§, att Örebro 

universitet för ämneslärarutbildningen, inriktning 

musik, år 7 – 9 använder ovan beskrivna prov för 

behörighetsbedömning från och med antagningen till 

vårterminen 2012. För tillståndet att använda prov 

för behörighet finns ingen tidsbegränsning däremot 

kan Högskoleverket besluta att följa upp tillståndet. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, 

ansvarig för Högskoleverkets tillståndsgivning, efter 

föredragning av utredare Per Gunnar Rosengren. 

 

 

 

 

Leif Strandberg 

   Per Gunnar Rosengren 
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Bilaga 

G-prov 

 

G1 SÅNG OCH SPEL 

 

Syfte 

Syftet med delprovet är att du får möjlighet att visa 

din förmåga att sjunga och musicera på egen hand 

 

Förberedelser 

Du ska hemma förbereda en (1) valfri sång med eget 

ackompanjemang på piano eller gitarr. Du väljer själv 

vad du vill visa av det som du anser dig vara allra 

bäst på. Ackompanjemanget till sången skall innehålla 

minst fyra olika ackord. 

 

Du ska på plats, 10 minuter före provet, förbereda 

dig på att sjunga och spela ett enklare stycke som 

innehåller såväl noter som ackordbeteckningar. 

Förberedelsen sker i ett separat rum. Du väljer själv 

om du vill spela piano eller akustisk gitarr. 

Musikstycket får du i samband med förberedelsen. 

 

Beskrivning av delprovet 

Delprovet genomförs individuellt och du möter ensam 

en jury som består av lärare och 

studentrepresentanter. Provet tar ca 10 minuter att 

genomföra. 

 

10 minuter innan du ska möta juryn får du gå in i ett 

förberedelserum. Där får du öva att spela och sjunga 

från ett notblad som du får på plats av en 

provassistent. Du väljer själv att spela på piano 

eller akustisk gitarr som finns i förberedelserummet. 

 

Därefter får du möta juryn för att genomföra 

delprovet. Det tar ca 10 minuter att genomföra. 

 

- Den första aktiviteten innebär att du själv, på 

piano eller gitarr, sjunger och ackompanjerar den 

sång du har valt. Sången ska framföras utantill. 
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- Den andra aktiviteten innebär att du sjunger och 

spelar (ackompanjemang och melodispel) på piano eller 

gitarr från notbladet som du fick i 

förberedelserummet. 

 

Allmänt om bedömningen 

I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga och 

spela (ackompanjera dig själv) samt att kunna tyda en 

enkel musikalisk förlaga. 

 

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller 

underkänt. 

 

Bedömningskriterier 

Sång 

För godkänt prov ska den sökande 

- kunna sjunga en valfri sång till eget 

ackompanjemang och utantill, 

- kunna sjunga med god intonation 

- kunna sjunga så att rösten bär över 

ackompanjemanget. 

  

Piano eller gitarr 

För godkänt prov ska den sökande 

- kunna ackompanjera eget sjungande med minst fyra 

ackord 

- kunna spela och sjunga med naturligt flöde och 

musikaliskt uttryck 

- kunna visa grundläggande sång- och spelteknik. 

 

A vista 

För godkänt prov ska den sökande 

- kunna sjunga och spela en enkel noterad melodi och 

ackompanjera sig själv med enkelt ackordspel.  

 

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller 

underkänt. 

 

G2 MUSIKTEORI 

 

Syfte 

Syftet med delprovet är att du får möjlighet att visa 

din kunskap och förmåga i musikteori. 
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Beskrivning av delprovet 

Delprovet genomförs som en individuell skrivuppgift i 

en större grupp. Sammanlagd provtid är högst 2 timmar 

och 30 minuter.  

Delprovet Musikteori består av tre delar: musiklära, 

musik och notbild, samt satslära. 

 

• G2.1 Musiklära 

Bedömningskriterier: 

Den sökande ska ha kunskaper om gängse begrepp och 

sätt att benämna och notera, oktavlägen, intervall, 

ackord, tonarter, taktarter, samt tidsvärden för 

noter och pauser. 

Bedömningen görs i både kvalitativa och kvantitativa 

mått hur väl den sökande motsvarar dessa krav.  

 

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller 

underkänt. 

 

• G2.2 Musik och notbild Provet avser att mäta din 

förmåga att överföra klingande musik till en notbild. 

 

Du får höra ett antal musikexempel, hämtade från 

olika genrer, som presenteras från CD. 

I melodiuppgifterna ska du notera de spelade tonerna 

som fattas i notbilden. Rytm och tonförråd är givna. 

 

I rytmuppgifterna ska du notera rytmen.  

 

I ackorduppgifterna får du komplettera 

ackordföljderna genom att ringa in något av 

ackordalternativen som presenteras i en ruta. 

 

Bedömningskriterier 

Den sökande ska visa förmåga att från en klingande 

förlaga uppfatta och notera  

- melodiska förlopp utifrån givna förutsättningar som 

t.ex. rytm, tonmaterial och ackord, 

- rytmiska flöden i olika musikaliska sammanhang, 

- harmoniska förlopp och ackords toninnehåll och 

omläggningar. 
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Bedömningen görs i både kvalitativa och kvantitativa 

mått av hur väl den sökande visar en korrekt 

uppfattning av de klingande förlagorna. 

 

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller 

underkänt. 

 

• G2.3 Satslära  

 

Provmomenten i satsläradelen finns i två varianter, 

en i visstil och en i jazz/pop-stil. Du ska bara göra 

EN av varianterna. 

 

Satsläradelen omfattar (för var och en av de båda 

varianterna) två moment:  

- a. Tvåstämmighet   

- b. Harmonisk analys och ackordbakgrund 

 

Du får tillgång till keyboard och hörlurar när du 

skriver.  

 

a. Tvåstämmighet 

Detta provmoment avser att mäta din förmåga att skapa 

en melodisk stämma till en given melodi och givna 

ackord. 

 

Du kommer att få en påbörjad tvåstämmighet med två 

självständiga stämmor. Melodistämman är given i sin 

helhet och överstämman är påbörjad.  

 

Din uppgift är att fullfölja den påbörjade 

överstämman i samma stil som den givna melodistämman 

och den påbörjade överstämman. Överstämman ska passa 

till melodin och ha stöd i de givna ackorden. 

Ackorden är tänkta att spelas av ackordinstrument 

till stämmorna.  

 

b. Harmonisk analys och ackordbakgrund 

Detta provmoment avser att mäta din kunskap om 

ackordförlopp och hur de stämförs i en 

ackordbakgrund. 
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Du kommer att få en påbörjad fyrstämmig 

ackordbakgrund som ska fullföljas på samma sätt som 

de givna ackorden. Ackordbakgrunden är noterad med 

tre toner i diskantklav och baston i basklav. De 

ackord du ska skriva anges med ackordbeteckningar. 

 

De givna ackorden ska du analysera med funktions- 

eller stegbeteckningar. 

 

  

Bedömningskriterier 

Satslära 

Tvåstämmighet 

Den sökande ska kunna utforma en självständig 

melodisk stämma till en given melodi med givna 

ackord. Stämman bedöms hur väl den har ett organiskt 

rytmiskt och melodiskt flöde samt hur väl den passar 

i det melodiska och harmoniska sammanhanget. 

 

Harmonisk analys 

Den sökande ska visa förmåga att med 

funktionsbeteckningar eller stegbeteckningar 

analysera ett harmoniskt förlopp med avseende på 

- ackordens byggnad och baston 

- ackordens relation till varandra och till det 

tonala sammanhanget. 

Bedömningen görs hur väl den sökande kan identifiera 

och beteckna dessa aspekter på harmoniken. 

 

Stämföring  

Den sökande ska visa färdighet i stämföring genom att 

skriva ackordisk sats som en ackordbakgrund. 

Färdighet i stämföring bedöms ur följande aspekter: 

- hur väl ackordens toninnehåll motsvarar givna 

ackordbeteckningar  

- hur väl stämmorna rör sig närmaste vägen 

- i hur hög grad ackordens ledtoner upplöses som de 

förväntas 

- hur väl stämföringen i övrigt följer stilen i den 

påbörjade satsen. 
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För detaljerad beskrivning av provets utformning 

hänvisas till informationsprov på musikhögskolornas 

hemsida, www.musikhogskolorna.se 

 

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller 

underkänt. 

 

G3 SAMSPEL, PRAKTISKT GEHÖR OCH MUSIKALISKT LEDARSKAP 

 

Syfte 

Syftet med delprovet är att du får möjlighet att visa 

din förmåga att uppfatta och härma rytm och melodi, 

förmåga att samspela i ensemble samt leda en 

musikalisk aktivitet. 

 

Förberedelser 

Du ska före delprovet ha förberett en (1) musikalisk 

aktivitet som du genomför under ca 10 min med dina 

medsökande. Du väljer själv vad du vill göra. 

 

Beskrivning av delprovet 

Delprovet genomförs i en grupp som består av 6-8 

sökande där du bedöms individuellt. Provtiden är 90-

120 min. I provet möter du en jury som består av 

lärare och studentrepresentant. 

  

A) Provet leds av en lärare. Det inleds med att du 

får härma rytmer med handklapp/rytminstrument och 

melodier med din röst, i grupp såväl som enskilt. 

 

B) Provet fortsätter med att du får spela i en 

ensemble som leds av en lärare. Du får spela på olika 

instrument i olika låtar, med text, melodi och ackord 

som lärs ut på gehör vid provtillfället.  

I provlokalen finns piano, gitarr, trummor, bas och 

rytminstrument. Till provet får du även ta med dig 

ditt huvudinstrument, eller det instrument som du 

anser dig vara allra bäst på. 

 

C) I den avslutande delen av detta prov skall du leda 

gruppen i en musikalisk aktivitet på ca10 min som du 

förberett hemma. Du kan använda olika moment, t.ex. 
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spel, röst, rytmer, flerstämmighet, dans/rörelse, 

dramatisering etc. 

 

Allmänt om bedömningen 

I detta delprov bedöms din förmåga till samspel, 

praktiskt gehör och musikaliskt ledarskap. 

 

Bedömningskriterier 

För godkänt prov ska den sökande 

- återge såväl rytm som melodi med säker känsla för 

puls, period och tonhöjd 

- visa god förmåga att samverka musikaliskt i 

ensemblespel 

- omsätta ledarens instruktioner och kunna 

kommunicera med den övriga ensemblen 

- visa positivt ledarskap och förmåga att aktivera 

alla i gruppen 

- visa fantasi och kreativitet i valet av material 

samt anpassa innehållet utifrån situationen 

- delta aktivt i varje moment. 

 

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller 

underkänt. 

 


